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FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇOES 11'-IOlGEMÁS DO RIO NEGRO 
Reconhecida como de Utilidede Pública - Le1 n~ 1831- 1987 • AM-Bre31J 

TERRA e CULTURA são Gabriel da Cachoeira, 25 de õaneiro de 1994. 

Ilmo. Sr. Sub- Procurador da República 
AURELIO RIOS 

Nós da Federacão das Organizacões Indígenas do Rio Negro - FOIRN 
vimos por meio desta, informar que o SQ Batalhão Especial de Fronteira 
(So BEF), de São Gabriel da Cachoeira /AM, está utilizando uma parte 
da área indígena do Baixo Rio Negro, especificamente, as comunidades da 
Foz do Curicuriari e São Jorge, no rio Curicuriari, para exercícios de 
Instrucão militar, provocando os seguintes transtornos à pupolação indí 
gena: 
lo) As comunidades atingidos não foram informados e tampouco consulta - 
dos para tais operações; 
20) Recrutas em exercício de sobrevivência na selva saqueiam nossas ro 
ças e fruteiras; 
30) Durante as simulações de guerra são utilizadas as trilhas que cond~ 
zem as roças e aos territórios de caça; 
40) Durante as mesmas simulações armadilhas são colocadas ao longo da 
nossa área de perambulação, pondo em risco nossa integridade física; 
50) Tiroteios, ainda que de jestim, realizam-se nas imediações dos po 
voados afugentando a caca e nos amedrontando; 
60) Por medo destas atividades as mulheres não tem ido às rocas resul 
do na falta de mandioca e outros produtos cultivados que constituem a 
base de nossa alimentação. 

Fomos informados de que o referido batalhão pretende estabelecer 
um destacamento em caráter permanente, localizado entre as comunidades 
da Foz do Curicuriari e São Jorge. 

Visto que estas atividades vêm sendo feitas, na área indígena re 
clamada por nós através de uma ação judicial encaminhada pela Procurado 
ria Geral da República, solicitamos que o Minis~ Público tome as 
providências cabíveis na lei. 
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C/C para Presidente da FUNAI 


